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Framför allt åkermark på båda sidor om Mellomkvarnsbäcken kommer att bebyggas enligt planerna. 
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Uppdrag 
På uppdrag av Maria Palmqvist, Skövde kommun har naturvårdsbiolog Johan Ahlén, 
Naturcentrum AB, genomfört en naturinventering av området söder om Gamla Tö-
rebodavägen, utefter Mellomkvarnsbäcken, strax utanför Skövde stad i Skövde kom-
mun. 
 

Metod och genomförande 
Inventeringen utfördes under november-december månader 2007. Beskrivning av 
tillvägagångssätt och metodik – se bilaga 1. Naturcentrum AB har tidigare genomfört 
en inventering i direkt anslutning strax söder om det aktuella inventeringsområdet 
(Stenström 2006). Denna rapportering är tänkt att behändigt kunna användas i kom-
bination med den tidigare. Till exempel har numreringen i stor utsträckning hållits lik 
den tidigare rapporten. Vissa beskrivningar har återanvänts och kompletterats, i de 
fall där naturvärdesobjektet är en fortsättning på eller av samma typ som objekt i den 
tidigare rapporten. 
 

Litteratur 
Följande källor, utöver egen fältinventering 2007-12-04, ligger till underlag för rap-
porten. 
 
Stenström, J. 2006. Naturinventering av område vid Kultomten. Skövde kommun, 
Underlag för kommunal planering. Rapport 2006-09-11. Naturcentrum AB. 
Andersson, L. 1998. Naturvårdsprogram. Sammanställning av områden med höga 
naturvärden i Skövde kommun. Pro Natura/Skövde kommun Miljö- och hälso-
skyddsnämnden, Skövde kommun. 
Lundgren, C. och Andersson, L. 1991. Lövskogar i Skövde kommun. Miljö- och häl-
soskyddsnämnden, Skövde kommun. 
 
Till detta kommer data från ArtDatabanken, Artportalen, TUVA – Jordbruksverkets 
register från Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004, Elfiskeregistret m.m. 
 
Mellomkvarnsbäcken finns med i kommunens naturvårdsplan - område 5708 natur-
värdesklass 3, och i lövskogsinventeringen. Område 10 tas också upp i lövskogsin-
venteringen. Uppgift om öring i Mellomkvarnsbäcken finns i elfiskeregistret. 
 
Ytterligare några rapporter har studerats, men inte givit något material som berör det 
aktuella området. 
 

Allmänt om området 
Det undersökta området består till största delen av åkermark som i ganska många av 
skiftesgränserna bryts av av smala zoner med träd och ibland en stenmur eller ett 
dike. Det värdefullaste naturområdet är utan tvekan Mellomkvarnsbäckens sumpsko-
gar som huvudsakligen består av klibbal med inslag av lönn, alm och gråal. Kring be-
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byggelse eller i anslutning till bebyggelselämningar finns också några mindre ädellöv-
bestånd. 
 

Områden med naturvärden 
 
På tre ställen har grova ekar märkts ut med bruna punkter. Dessa har höga till myck-
et höga naturvärden och bör sparas och gärna friställas. 
 

1. Mellomkvarnsbäcken  

 
 
Mycket höga naturvärden och höga naturvärden – klass 2-3 
Lövskogsbevuxen bäckravin. Rikt fågel- och insektsliv. Vattendrag med uppväxtmil-
jöer för öring.  
 
Beskrivning 
En sänka där bäcken rinner fram upptas till största delen av klibbalsdominerad 
sumpskog. Inslag av andra arter förekommer, bland annat ganska mycket gråal, lönn 
och alm. På sina ställen förekommer också gran, asp och ek. Större delen av området 
är relativt likåldrigt och sannolikt resultatet av igenväxning som följd av upphört bete 
för ett antal decennier sedan. Några partier med lite äldre träd samt enstaka grövre 
träd finns också. Vid besöket var området kraftigt översvämmat vilket gjorde inven-
tering svår i många delar. Tillräckligt god överblick kunde dock erhållas även om det 
säkert skulle vara möjligt att vid lite torrare förhållanden hitta någon eller några ytter-
ligare naturvärdessignifikanta arter. Bottenförhållandena har av denna anledning inte 
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kunnat bedömas mer än på några enstaka ställen. Ganska stora sträckor kan sannolikt 
karaktäriseras som transportvägar för fisken med inslag av ståndplatser, men lekbott-
nar förekommer. Området delas här in i några delar: 
 
1a. Parti som liknar 1d. Relativt likåldrigt och dominerat av klibbal. Klass 3. 
1b. Inom detta parti finns en lite högre andel grövre alar (se fotot ovan). Här hittades 
också de flesta av signalarterna. Klass 2. 
1c. Litet parti med några grova ädellövträd (mest ask) i kanten mot åkern. Klass 3. 
1d. Ej närmare undersökta delar eftersom de ligger utanför undersökningsområdet. 
Huvuddelen relativt likåldrig men ändå fint utvecklad klibbalsdominerad sumpskog. 
Sannolikt klass 3 till största delen. 
 
Uppgifter om öring i vattendraget finns också i Fiskeriverkets elfiskeregister. 
 
Särskilt noterade arter 
Öring (enligt uppgift), skärmstarr (signalart), lönnlav (signalart), strutbräken (signal-
art), glansfläck (signalart) 
 
Känslighet och rekommendationer 
Vattendraget är känsligt för utsläpp och grävning. Fisk och andra vattenorganismer 
är beroende av skuggande träd och trädrötter. Lövskogen bildar tillsammans med 
vattendraget en helhetsmiljö som bör så långt möjligt lämnas utan ingrepp. På sikt 
kan lövskogens värde öka om den får utvecklas fritt utan att man tar bort döda eller 
levande träd. Det är bl a positivt för fågellivet. 
 
En passage med en väg planeras. Denna kommer att innebära vissa förluster av na-
turvärden. Om möjligt bör den läggas utanför område 1b och samtliga ingrepp bör 
göras så smala som möjligt. Bäcken bör passeras med en bro eller en väl tilltagen 
trumma med landpassage på sidan och helst bör bottnarna lämnas orörda. Görs in-
grepp i vattnet bör återställning med lämpligt material göras. Dimensionering för 
översvämningssituationer bör göras. 
 
Skydd 
I Miljöbalkens 11 kapitel finns särskilda regler angående vattenverksamhet. 
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2. Alléer  

 
 
Vissa naturvärden – klass 4 
Alléer av ek, björk och lind. Värden för  
 
Beskrivning 
Vid Kultomten finns en allé med ekar på ena sidan och huvudsakligen björkar på 
andra, med viss betydelse för biologisk mångfald. I norra delen av området, vid 
Gamla Törebodavägen finns också en enkelradig allé eller trädrad av lindar i kanten 
av en tomt. Träden har ett egenvärde såsom varande äldre träd. Utöver naturvärdet 
har alléer och trädrader betydelse för landskapbild och kulturhistoria. Träden är me-
delgrova och epifytfloran är trivial. 
 
Känslighet och rekommendationer 
Träden i alléerna bör om möjligt bevaras. Viss beskärning av grenar kan vid behov 
göras. Generellt bör träden helst beskäras i kronorna i stället för att rutinmässigt fäl-
las vid risk för att grenar ramlar. Detta bör göras av en kunnig arborist. 
 
Skydd 
Alléer har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11§ och förordning om 
områdesskydd 5§. Åtgärder som skadar biotopskyddade objekt kräver dispens från 
länsstyrelsen. 
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3. Bryn med ädellövträd 

 
 
Höga naturvärden – klass 3 
Enstaka grova ädellövträd, lönn och ask. Betydelse för landskapsbild och biologisk 
mångfald. 
 
Beskrivning 
Bryn med enstaka lite grövre ädellövträd. Inga särskilda arter noterades. 
 
Särskilt noterade arter 
lönnlav (signalart) 
 
Känslighet och rekommendationer 
Träden bör sparas så långt möjligt är. Håll gärna fritt runt dem så att de får ljus.  
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4. Stenmur 

 
 
Vissa naturvärden – klass 4 
Stenmur. 
  
Beskrivning 
En stenmur runt en gammal bebyggelsetomt. Muren är relativt välbevarad, men 
överväxt av sly. 
 
Känslighet och rekommendationer 
Stenmuren bör bevaras som livsmiljö för smådjur och som spår av äldre markan-
vändning. Slyröjning kan göras, men enstaka buskar och träd bör få finnas kvar i mu-
rens närhet. Vegetation av tydlig igenväxningskaraktär kan röjas bort. 
 
Skydd 
Stenmurar i jordbruksmark har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 
11§ och förordning om områdesskydd 5§. Åtgärder som skadar biotopskyddade ob-
jekt kräver dispens från länsstyrelsen. 
 

5. Betesmark 

Vissa naturvärden – klass 4 
Betesmark med viss naturbeteskaraktär. 
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Beskrivning 
En betesmark som sluttar ner mot bäcken och avgränsas i söder av en trädrad. Hu-
vuddelen av området ligger utanför inventeringsområdet.  
 
Känslighet och rekommendationer 
Betesmarken har värden för hävdgynnad flora och fauna och så stor del som möjligt 
bör lämnas oexploaterad. Det är också viktigt att det även fortsättningsvis är möjligt 
att hävda området. 
 

6. Lövbårder, dungar och åkerrenar 

 
 
Vissa naturvärden – klass 4 
Spridningskorridor och uppehållsplats för mindre djur. Viss betydelse för landskaps-
bilden och för variationen i landskapet. Stenmurar  och grunda diken förekommer i 
flera av delarna. 
 
Beskrivning 
Mellan de före detta åkermarkerna finns smala lövbårder utmed gamla stenmurar och 
åkerrenar. Bland träden dominerar bitvis gråal men här finns också bl a asp, björk, 
sälg, hägg, hassel, körsbär, rönn och lönn. Trädbårderna går i gränsen mellan olika 
åkerlappar och oftast finns en mer eller mindre bevarad stenmur. 
 
Lövbårderna är viktiga spridningskorridorer för mindre djur. Denna typ av gränszo-
ner är viktiga i åkerlandskapet. 
 
Känslighet och rekommendationer 
Det är positivt om man vid en framtida bebyggelse kan bevara huvuddelen av de 
gamla gränserna mellan åkermarkerna. Dessa områden kan då fungera som gröna 
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korridorer. De är också kulturhistoriska landskapsspår som bidrar till att förstärka 
områdets historiska identitet. I anslutning till dessa lövbårder kan också mindre stigar 
och promenadvägar upprätthållas. Det är positivt ur naturvårdssynpunkt om träd-
bården gallras. Välbyggda stenmurar bör huggas fria men kan kantas av enstaka träd, 
dungar och buskage med vissa mellanrum. Ambitionen bör vara att efterlikna ett ut-
seende som det kunde sett ut i ett äldre traditionellt odlingslandskap (se fotoovan, 
från Stenström 2006). Bärande buskar och träd, ädellöv samt träd med låg krona bör 
gynnas. Gallring bör föregås av stämpling av person med tillräcklig naturvårdskom-
petens. Större lövdungar bör också sparas men även i detta fall är det positivt om 
man genomför en naturvårdsgallring. 
 
Skydd 
Stenmurar i jordbruksmark har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 
11§ och förordning om områdesskydd 5§. Åtgärder som skadar biotopskyddade ob-
jekt kräver dispens från länsstyrelsen. 
 

7. Åkerholmar 

 
 
Vissa naturvärden – klass 4 
Åkerholmar. Uppehålls- och födosöksplats för fåglar och smådjur. 
 
Beskrivning 
Små åkerholmar av delvis skiftande karaktär. I nordväst finns tre lite större holmar 
som är djupa gropar (se bilden). Dessa är sannolikt igenväxta husbehovstäkter och 
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har därmed ett visst kulturhistoriskt intresse. Längre österut finns flera mycket små 
holmar, mestadels bestående av enstaka stenar med en liten zon kring. 
 
Känslighet och rekommendationer 
Det är positivt om man kan bevara åkerholmarna. 
  
Skydd 
Åkerholmar har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11§ och förord-
ning om områdesskydd 5§. Åtgärder som skadar biotopskyddade objekt kräver dis-
pens från länsstyrelsen. 
 

8. Ädellövträd kring äldre bebyggelse 

 
 
Höga eller vissa naturvärden – klass 3 till 4 
Äldre ädellövträd och allé 
 
Beskrivning 
Ett delobjekt i norr med äldre ädellövträd i en allé upp till platsen för en gård, vars 
byggnader inte längre finns kvar. Delområdet domineras av lönn, ask och ek men 
även lind, björk och asp finns. Uppe vid tomten finns en ring av tidigare lågt hamlade 
lindar. Många av träden är grova. (klass 3) 
 
I söder finns ädellöv kring befintlig bebyggelse. Flera träd står på tomtmark och är 
grova. (klass 4). 
 



 

12 (17) 

Särskilt noterade arter 
lönnlav (signalart) 
 
Känslighet och rekommendationer 
De äldre av ädellövträden (i det norra delobjektet är merparten grova och äldre) bör 
sparas och gynnas genom att man hugger rent vegetation och träd som växer om-
kring dem.  
 
Skydd 
Alléer har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11§ och förordning om 
områdesskydd 5§. Åtgärder som skadar biotopskyddade objekt kräver dispens från 
länsstyrelsen. 
 

9. Igenväxt blandlövhage 

 
 
Vissa naturvärden – klass 4 
Före detta naturbetesmark med grov ek. 
 
Beskrivning 
En före detta naturbetesmark med mestadels unglöv i trädskiktet. I buskskiktet finns 
sly och hasselbuskar. En grov, spärrgrenig ek står i sluttningen ner mot Mellomk-
varnsbäcken. 
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Känslighet och rekommendationer 
Eken skulle gynnas av att ytan under kronan röjdes fri från sly och träd som konkur-
rerar med kronan. En del hasselbuketter kan sparas också. Bete med nöt eller får 
vore det bästa för området, även hästar skulle fungera om man såg till att eken inte 
utsattes för gnag. Ska området exploateras bör åtminstone eken undantas och sparas. 
 

10. Skogsdunge/gammal hagmark 

 
 
Vissa naturvärden – klass 4 
Igenväxt hagmark med trädskikt av björk, gran och asp. 
 
Beskrivning 
Igenväxt hagmark med trädskikt som domineras av björk och med stort inslag av 
gran och i brynen asp. Slyuppslag förekommer rikligt i nästan hela objektet. Området 
betas i viss utsträckning. 
 
Känslighet och rekommendationer 
Lövträden har värde som ytterligare en lövmiljö i Mellomkvarnsbäckens närhet. Be-
testrycket kan med fördel ökas och slyröjning utföras. 
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BILAGA 1 
 
 
 
 

Modell för naturvärdesbedömning. 

 
NATURCENTRUM AB. 
2001 
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Naturvärdesbedömning 

Naturvärdesbedömning är en metod att klassificera naturområden med utgångspunkt från deras naturvärde. 
Det är ingen exakt vetenskap. I varje enskilt fall måste en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas 

mot varandra. Indelningen i naturvärdesklasser bygger på känd kunskap om varje område ställd i relation 
till naturvårdens samlade erfarenheter om naturvärden inom regionen och landet.  

Alla objekt med naturvärde bedöms i en fyr-gradig skala där klass 1 har högsta värde. Klassificeringen görs 
med Sverige som referensram. Skalan motsvarar den som t ex används vid länsstyrelsens inventeringar med 

vissa modifieringar för att möjliggöra jämförelser mellan olika naturtyper. Klass 1 områden har värden mot-
svarande naturreservat. Klass 2-områden har värden motsvarande skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotoper och 

hyser oftast rödlistade arter. Alla klass 1–3-områden har höga naturvärden och motsvarar områden som 

normalt redovisas i t ex kommunala och regionala naturvårdsplaner. Klass 4 områden är att betrakta som 
hänsynsområden. De har inte så höga värden att de normalt redovisas i t ex kommunala naturvårdsplaner, 

men generellt är det positivt om man kan ta hänsyn till denna typ av områden inom skogs- och jordbruk 
samt vid exploatering. 

 
Klass 1 Högsta naturvärde 
Klass 2 Mycket högt naturvärde 
Klass 3 Högt naturvärde 
Klass 4 Visst naturvärde 
 
Vid klassificeringen är områdenas biologiska värden avgörande. Det biologiska värdet 
bedöms i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som noterats 
eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från lämpliga substrat och 
biotoper. I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges detta särskilt. 
Klassificeringen av ett enskilt område skall betraktas som ett genomsnitt av de ingå-
ende delarna. Det betyder att ett område som givits naturvärdesklass 2 kan rymma 
delar med såväl högre som lägre klass.  
Betydelse för friluftsliv är ett stöd vid värderingen men är aldrig ett primärt kriterium 
vid naturvärdesbedömningen. Inget område ges naturvärde endast på grund av att 
det har betydelse för friluftsliv. Däremot kan ett område uppvärderas, om det förut-
om sina biologiska värden även har betydelse för friluftsliv. 
Ett större område har högre värde än ett mindre, som för övrigt är likvärdigt. Storle-
ken har särskild betydelse för naturtyper som hyser arealkrävande arter. Exempel på 
sådana naturtyper är våtmarker. 
Gemensamt för många högt värderade områden (klass 1–2) är att ”de har värden 
som är svåra eller omöjliga att få tillbaka - om de försvinner”. 
Bedömningen gäller för de förhållande och med den kunskap som var känd vid inventeringstillfället. Ny kun-

skap eller ändrade förhållande kan innebära att ett områdes värde eller avgränsning ändras.  

Högt naturvärde innebär inte automatiskt att ett område är skyddat. I förekommande 
fall anges skyddsstatus separat till exempel riksintresse för naturvården, naturreservat 
eller generellt biotopskydd.  
I det fall uppgifter hämtats från andra källor anges detta under referenser. 
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Viktiga kriterier vid urval och värdering 
•  Biotoper med stor artrikedom och rödlistade arter. 

•  Hög ekologisk funktion, tex områden som är viktiga reproduktionsområden, rast-
platser, uppväxtmiljöer och spridningskorridorer. 

•  Naturliga eller kulturskapade biotoper med lång kontinuitet, t ex naturskogar, 
högmossar eller naturbetesmarker. 

•  Miljöer och arter som är ovanliga i landskapet för övrigt. 

• Områden som är opåverkade av mänskliga ingrepp. Detta gäller inte alltid, t ex 
odlingslandskapet där viss form av skötsel är en förutsättning för naturvärdenas 
bevarande.  

•  Mångformiga miljöer eller miljöer som bidrar till att skapa mångformighet i ett för 
övrigt ensidigt landskap. 

• Områden med särpräglade, särskilt tydliga eller vetenskapligt intressanta geologis-
ka formationer. 

 

Rödlistade arter och signalarter 
Vid inventering och klassificering noteras särskilt viktiga ekologiska strukturer, röd-
listade arter och signalarter. Med signalarter menas arter som indikerar högre natur-
värden. Där signalarter påträffas är sannolikheten stor att andra skyddsvärda eller 
rödlistade arter också förekommer. Med rödlistade arter avses sådana som enligt spe-
cifika kriterier bedöms löpa riska att försvinna från Sverige. Sveriges officiella lista 
över rödlistade arter har fastställts av Naturvårdsverket. 

Faktaruta: Rödlistade arter 
 
Kategorier: RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
  CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
  EN – Starkt hotad (Endangerd) 
  VU – Sårbar (Vulnerable) 
  NT – Missgynnad (Near Threatened) 
  DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
 
Kategorin DD innehåller arter som misstänks vara hotade eller missgynnade men där 
utdöenderisken inte gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, kategorierna LC – 
Livskraftig (Least Concern) för arter som inte kan placeras i någon av ovanstående ka-
tegorier samt NE – Ej bedömd (Not Evaluated). 
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Naturvärdesbedömningen bygger på erfarenhet och allmänna naturvårdsprinciper, vilka har tolkats 
och sammanfattats i ovanstående figur (”Modell för naturvärdesbedömning – Naturcentrum AB 2001). 
Figuren är bredast vid basen och smalast i toppen. Detta skall belysa att de klasser som finns längre 
ner i pyramiden upptar större yta i landskapet än de som återfinns högre upp i pyramiden. 


